
 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLASY  VI a 

 

22. 05. 2020. (piątek) 

 

 

Lp. 

 

Data 

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji na 

pracę on – line 

 

1 22.05.2020 religia Temat: Męczeństwo św. Szczepana przykładem 

mężnego dawania świadectwa. 

   

Cel lekcji: Ukazanie męczeństwa jako najwyższego 

wyrazu świadectwa wiary w Pana Jezusa. 

 

Polecenia dla ucznia: 

 - przywitanie się i potwierdzenie obecności, 

- zapisanie tematu, 

- Przeczytanie katechezy, 

-  na podstawie fragmentu z katechizmy str. 181 opisz 

własnymi słowami  męczeństwo św. Szczepana, 

- ułóż modlitwę za tych, którzy wyrządzili ci jakąś 

krzywdę, 

 

Modlitwa:  Pomódl się za samego siebie  byś był 

człowiekiem, który kocha prawdę  i ma odwagę jej 

bronić. „Ojcze nasz…..” 

10 minut 

2. 22.05.2020 matematyka Temat: Zastosowanie obliczania objętości i pól 

powierzchni prostopadłościanu w zadaniach. 
Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania na obliczanie 

pola i objętości prostopadłościanu, w tym zadania 

praktyczne. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – 

strona 226-227. 

 

Analiza zadań od 8.50. 

20 minut 

3. 22.05.2020 technika Temat: Nowoczesny świat techniki cz. 2.   

Cel: - poznanie najważniejszych wynalazków 

ludzkości,. przykładów urządzeń mechatronicz-

nych, 

 

1. Zapisujemy temat lekcji.  

2. Czytamy tekst ze str. 60 w „Drony urządze-

nia o nieograniczonych możliwościach” 

3. Oglądamy film o dronach: 

https://www.youtube.com/wa-

tch?v=yP1UpZSWiKE. (8 min) 

4. Wykonujemy ćw. 3 str. 62 w zeszycie. 

5. Czytamy tekst ze str. 63 „Postęp tech-

niczny a zagrożenia współczesnej cywiliza-

cji” i przykłady współczesnych zagrożeń. 

6. Wykonujemy ćwiczenie 5 str. 63. 

7. Rozwiązujemy zadania z karty pracy. 

 

Wykonanym ćwiczeniom robimy zdjęcia i wy-

syłamy do mnie na priv. 

 

    Pytania na mesengerze podczas lekcji, później 

na priv.  
 

 

4. 22.05.2020 Wych. fizyczne Temat:  Temat: Doskonalimy grę „W cztery ognie” 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yP1UpZSWiKE
https://www.youtube.com/watch?v=yP1UpZSWiKE


Zasady gry: 
Różnica pomiędzy dwoma, a czterema ogniami polega 
na tym , że w czterech ogniach piłka jest rzucona z 
czterech stron, a w dwóch z jednej. Po losowaniu 
pierwszeństwa do gry, prawo rozpoczęcia ma 
zagrywający stojący za linia końcową. Przerzuca on 
piłkę do swoich współzawodników, Ci maja za zadanie 
trafić graczy przeciwnych i ich " zbicie". Trafiony 
zawodnik nie schodzi jednak z boiska tylko ma prawo 
do zbijania swoich rywali. Za każde trafienie 
przeciwnika przyznawany jest jeden punkt. 
Podstawowe zasady to takie że rzucać wolno tylko z 
powietrza, piłki nie należy trzymać dłużej niż 3 
sekundy, trafionym jest tylko ten gracz, który 
bezpośrednio z rzutu a nie z odbicia od innego 
zawodnika dostał piłka oraz taka, że z piłka można 
wykonać tylko 3 kroki, ewentualnie 3 kroki, podskok, 3 
kroki i dopiero rzut.. Zawodnik trafiony przechodzi na 
miejsce zagrywającego, dlatego tez w zespole 
grającym na boisku, powinna być ciągła cyrkulacja 
zawodników. Drużyny mogą stracić piłkę, gdy znajdzie 
się ona w rękach zagrywającego, spadnie poza pole gry 
lub też zostanie ona przetrzymana przez jednego z 
zawodników. Można jeszcze wyróżnić jedna 
modyfikację zarówno gry w cztery ognie jak i w dwa 
ognie. Jest to gra polegająca na rozdzieleniu graczy do 
dwóch drużyn, każda z nich ma swoja połowę boiska 
za która nie ma prawa się poruszać . Prawo do zbijania 
ma tylko kapitan, stojący poza swoja drużyna za linia 
tylna boiska. Jego zadaniem jest zbicie jak najszybciej 
wszystkich graczy drużyny przeciwnej. Jego drużyna 
może swobodnie poruszać na terenie boiska 
odsuwając się i w ten sposób ułatwiając rzut zbicia 
przeciwnika. Piłka zbija przeciwnika tylko w 
bezpośrednim rzucie, nie wtedy gdy piłka jest odbita 
od jakiegokolwiek zawodnika. Zbity gracz nie ma prawa 
powrotu na boisko, nie może być także wykupiony. 
Istnieje możliwość dwukrotnej zmiany kapitana. 
Wygrywa ta drużyna która pierwsza zbije 
przeciwników. 
 
Proszę obejrzeć filmik 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wu3BaOztzcQ 
 

5. 22.05.2020 j. polski Temat: Oddajmy hołd poległym harcerzom. 

Cele: kształtowanie postawy szacunku dla przeszłości. 

a. Otwieramy podręczniki na stronie 346 i 

odczytujemy utwór „Harcerski marsz 

żałobny”. 

b. Szukamy w dostępnych źródłach informacji 

na temat Szarych Szeregów i zapisujemy je 

w zeszycie. 

c. Po ponownym odczytaniu wiersza ustalamy, 

kim jest adresat (do kogo podmiot liryczny 

kieruje swoje słowa) ? 

d. Wyjaśniamy, dlaczego podmiot liryczny 

oddaje hołd poległym harcerzom. 

 

 

6. 22.05.2020 Zaj. rozw. 

j. angielski 

Temat: Singing and filing gaps. 

Cele lekcji: doskonalenie wymowy i poszerzanie 

słownictwa za pomocą piosenek. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność na 

15 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu3BaOztzcQ


platformie  Classroom Google 

w kl. 6a, rozpoczynamy o godz. 12.40. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez 

nauczyciela na Classroom. 

https://lyricstraining.com 

7.     

8.     

 

https://lyricstraining.com/

